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Skóra głowy może czasowo lub trwale zaburzać swoje funkcjonowanie. 
Botanic Tricology skupia swoje właściwości na powrocie utraconej równowagi skóry 

głowy i włosów, łącząc technologię i skuteczność ze zmysłową przyjemnością.

Nowa seria Botanic Tricology marki Tahe zapewnia skuteczną reakcję na te problemy. 
Stworzona została gama produktów specy�cznie dobranych dla każdego typu skóry głowy.





BIAŁA GLINKA, MLEKO RYŻOWE, OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO

PROGRAM DO WŁOSÓW CIENKICH 
LUB PRZETŁUSZCZAJĄCYCH SIĘ

GLINKA jest skutecznym regulatorem wydzielania sebum. 
Ma właściwości antyseptyczne i ściągające.

MLEKO Z RYŻU CZERWONEGO ma wspaniałe właściwości równoważenia i oczyszczania 
tłustej skóry głowy. Jest bardzo skuteczny w regulacji jej czynności i ma działania kojące.
To składnik, który wchłania nadmiar sebum, co pomaga kontrolować jego wydzielanie. 
W połączeniu z cytryną i octem ryżowym stanowi mieszankę niezbędnych składników.

OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO posiada potrójne działanie antyseptyczne. 
Jest środkiem bakteriobójczym, przeciwgrzybicznym i wirusobójczym.
Dodatkowo wspomaga gojenie skóry i ran, ma działanie przeciwzapalne.
Zachowuje się jak balsam i ma właściwości odświeżające.



SZAMPOO VOLUME - Szampon do włosów cienkich lub przetłuszczających się.
Biała glinka, Mleko ryżowe, Olejek z drzewa herbacianego. Bez parabenów.

Szampon z formułą myjącą bez parabenów i silikonów. Szczególnie polecany do włosów przetłuszczających się 
i pozbawionych objętości. Zapewnia doskonałe działanie w walce z małą objętością włosów.
Pozostawia włosy czyste na dłużej.

VOLUME TREATMENT – Ampułki do włosów cienkich lub przetłuszczających się.
Biała glinka, Mleko ryżowe, Olejek z drzewa herbacianego. Bez parabenów.

Zabieg posiada formułę, która reguluje wydzielanie sebum i równoważy wygląd włosów od przetłuszczającej się
nasady po uwrażliwione długości i końce. Skóra i włosy stopniowo odzyskują równowagę lipidową. 
Dodaje włosom objętości, miękkość i połysku.

300 ml | 1000 ml

5 x 10 ml



LOTION VOLUME – Dwufazowy lotion do włosów cienkich lub przetłuszczających się.
Biała glinka, Mleko ryżowe, Olejek z drzewa herbacianego. Bez parabenów.

Volumizer w formie dwufazowego lotionu. Dodaje włosom siły i witalności. Czysty produkt nienatłuszczający 
włosy. Jego formuła zawiera kompleks wypełniający wzbogacony Witamina B-5, glinką i mlekiem ryżowym 
zapewniający włosom dodawanie składników odżywczych, energii i objętości.

VOLUME MASK - Maska do włosów cienkich i pozbawionych objętości.
Biała glinka, Mleko ryżowe, Olejek z drzewa herbacianego. Bez parabenów.

Rewolucyjna formuła, która zapewnia normalne funkcjonowanie cienkich włosów pozbawionych elastyczności 
i objętości. Intensywne odżywianie i miękkość bez obciążania. Natychmiastowy efekt: włosy są luźne, grubsze, 
silniejsze i zagęszczone przez działanie czynnych składników.

300 ml 200 ml 





PROGRAM PRZECIWKO WYPADANIU WŁOSÓW
ROŚLINNE KOMÓRKI MACIERZYSTE,
BIOTYNA, ARGININA

MACIERZYSTE KOMÓRKI ROŚLINNE otrzymuje się z odmiany jabłek Swiss-Uttwiler 
Spätlauber, które bardzo długo nie ulegają procesom gnilnym. 
Jest to związane z długowiecznością komórek macierzystych. 

Poprzez zastosowanie technologii �to-komórkowej (PCT-Tec) w hodowli komórek 
roślinnych, uzyskały właściwości do hermetyzacji, stabilizacji oraz dodatkowe 
hydro-liposomy i lipidowe składniki.

Badania nad komórkami wykazały aktywne i silne działanie przeciwstarzeniowe, 
ochronne i naprawcze dla DNA. 

Następnie wykazano aktywność opóźniającą proces starzenia się mieszków włosowych.

BIOTYNA jest głównym składnikiem opracowanym przez Tahe, którego skuteczność 
wykazano w badaniu klinicznym. Współdziała z innymi komponentami pozyskiwanymi 
z warzyw i morskich minerałów, które mają stymulujący 
i energetyzujący efekt ochronny cebulki włosa.

ARGININA - niezbędny aminokwas syntetyzowany z ekstraktu nasion łubinu białego 
-  ta roślina pochodzi z północno-zachodniej Ameryki, a jej  owoc zawiera liczne nasiona. 
Wzmacnia, zmiękcza i odżywia głęboko włosy, rewitalizuje włókno 
od nasady po końcówkę.



SZAMPOO FITOXIL FORTE - Szampon do wypadających włosów. Wzmocniony efekt.
Roślinne komórki macierzyste, Biotyna, Arginina. Bez parabenów. 

Szampon przeciw wypadaniu włosów specjalnie przygotowany, aby spowolnić utratę włosów. 
Zarówno w leczeniu samodzielnym, pełnej kuracji Fitoxil lub jako uzupełnienie innych terapii zapobiegających
wypadaniu włosów. Poza tym stymuluje wzrost i działa dodatkowo jako szampon upiększający włosy. 
Odpowiednie pH 5,5 pozwala na częste stosowanie.

FITOXIL FORTE – Ampułki przeciw wypadaniu włosów.
Roślinne komórki macierzyste, Biotyna, Arginina. Bez parabenów. 

Dzięki połączeniu aktywnych składników, które zapewniają zdrowe odżywianie dla włosów, poprawia gęstość, 
spowalnia łysienie u mężczyzn, a także stymuluje wzrost w łysieniu dotykającym kobiety. Celem kuracji FITOXIL 
jest stymulowanie wzrostu, ochrona włosów i skóry właściwej oraz lejka włosowego, aby zapobiegać i ograniczać
 nadmierne wypadanie włosów.

300 ml | 1000 ml

5 x 10 ml



FITOXIL FORTE CLASSIC – Ampułki przeciw wypadaniu włosów dodatkowo wzbogacone cytokinami. 
Roślinne komórki macierzyste, Biotyna, Arginina. Bez parabenów. 

Cytokine kompleks wiąże się z białkami, z doskonałą aktywnością biologiczną. Stymuluje metabolizm 
komórek, normalizuje cykl wzrostu włosów. Działa najlepiej w przypadku łysienia androgenowego. 
Biostymuluje niezbędne aminokwasy i mikroelementy pochodzenia roślinnego, które powodują wzrost 
absorbcji tlenu przez komórki skóry.

FITOXIL MASK - Maska do wszystkich rodzajów włosów wzbogacona prowitaminą B5.
Roślinne komórki macierzyste, Biotyna, Arginina. Bez parabenów. 

Maska wspomagająca leczenie łysienia. Wnika w głąb skóry i dyfunduje do jej wnętrza w celu utworzenia 
rusztowania utrzymującego włos w mieszku. Dzięki działaniu składników aktywnych działa ultra-nawilżająco. 
Wykazuje natychmiastowe działanie.

5 x 10 ml

300 ml





ETERYCZNE OLEJKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH, 
NATURALNY MENTHOL, PIRYTIONIAN CYNKU

PROGRAM DO WALKI Z ŁUPIEŻEM

OLEJKI ETERYCZNE Z OWOCÓW CYTRUSOWYCH (z mandarynek, cytryny, grejpfrutów
i pomarańczy) działają przeciwgrzybicznie i antybakteryjne.
Oprócz tego, wykazują własciwości uspokajające, kojące i ściągające.

NATURALNY MENTHOL. 
Aktywny składnik orzeźwiający oraz zmniejszający przekrwienie.
Posiada efekt znieczulający oraz działanie kojące i dezynfekujące.

PIRYTIONIAN CYNKU ma wysoką wydajność w walce z łupieżem pstrym wywołanym 
przez drożdzaki z gatunku Pityrosporum ovale.

Problemy skóry głowy zależą od wielu czynników takich jak stres, zanieczyszczenie atmosferyczne, zaburzenia gospo-
darki hormonalnej. Mogą one powodować nawet zaburzenie równowagi jej funkcjonowania. Wszystkie te czynniki 
tworzą idealne środowisko do rozmnażania bakterii Pityrosporum ovale, co powoduje pojawienie się łupieżu.



SZAMPOO DETOX - Szampon przeciwłupieżowy.
Eteryczne olejki cytrusowe, Naturalny menthol, Pirytionian cynku. Bez parabenów.

Szampon bardzo skuteczne eliminuje nadmierne łuszczenie się skóry głowy. Świąd, suchość i wrażliwość 
skóry mijają od pierwszej aplikacji, a włosy są luźne, miękkie, lśniące i łatwe do ułożenia.
Kremowa konsystencja i perfekcyjnie dobrany skład, pozwala na codzienne stosowanie. 

DETOX TREATMENT – Ampułki przeciwłupieżowe.
Eteryczne olejki cytrusowe, Naturalny menthol, Pirytionian cynku. Bez parabenów.

Specjalny przeciwłupieżowy zabieg usuwający nadmierne łuszczenie. Stanowi idealną broń w walce 
z nawracającymi zmianami skóry głowy. Łupież znika od pierwszego zastosowania, a produkt pozostawia 
elastycznie wypielęgnowane włosy i skórę głowy. Zapewnia działanie przeciwłupieżowe przez 6 tygodni.

5 x 10 ml

300 ml | 1000 ml
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Produktów marki Tahe szukaj w najlepszych Salonach 
Fryzjerskich oraz u Autoryzowanych Dystrybutorów

TAHE POLSKA SILOG SP. Z O.O._________
ul. Wiertnicza 149 • 02-952 Warszawa
+48 22 6517256 do 58 • +48 663999207
w w w . t a h e . p l  •  0  8 0 1  0 0 0  8 2 5

www.tahe.pl
www.sklep.tahe.pl 

www.facebook.com/tahe.polska
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